
  

    

 

 

 

 

 

 

หนังสอืเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 (ครั้งที่ 90) 

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. 

 

ณ หองแกรนดฮอล บางกอกคลับ 

ชั้น 28 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร 

เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
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ที ่สน.ผ.004/2565 

       วันท่ี 24 มีนาคม 2565 

 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 (ครั้งท่ี 90) 

เรียน   ทานผูถือหุน บริษัท นวกิจประกันภัย จาํกัด (มหาชน)   

สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2564 (ครั้งท่ี 89) 

2. แบบแสดงรายการขอมลูประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจําป 2564 ใน

รูปแบบ QR CODE 

3. ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564 

4. ประวัติของบุคคลทีไ่ดรับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการ 

5. รายละเอียดผูสอบบัญชีและคาตอบแทนการสอบบัญช ี

6. เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเขารวมประชุมผูถือหุน 

7. ขอมูลกรรมการที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 

8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.     

9. ขอบังคับบริษัทในสวนท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

10. ประกาศการคุมครองขอมูลสวนบคุคลสาํหรับการประชุมผูถือหุน 

11. มาตรการและแนวปฏิบติัในการประชุมสามัญผูถือหุน ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

12. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผูถือหุน 

 

ดวยคณะกรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) หรือ NKI (“บริษัท”) ไดมีมติใหเรียกประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2565 (ครั้งท่ี 90) ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ หองแกรนดฮอล บางกอกคลับ ชั้น 

28 สาธรซิตี้ทาวเวอร เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต ทุงมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบ

วาระดังตอไปนี ้

วาระท่ี  1    รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 (คร้ังที่ 89) 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล   บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 (ครั้งที่ 89) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 

2564 และไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกระทรวงพาณิชย ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซตของ

บริษัทแลว ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1 

  ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2564 (ครั้งท่ี 89) ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2564 มีความถูกตองครบถวน จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุม 

ผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
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วาระท่ี  2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2564 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล   เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทขอ 38 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําปพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา ดังปรากฏในแบบแสดง

รายการขอมูลประจําป 2564 ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2 และผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏ

ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 3  

 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2564 

ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ    

วาระท่ี  3  พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเ งินและงบกํ าไรขาดทุนเบ็ด เสร็จสํ าหรับป  2564 สิ้ นสุ ด                                      

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล   เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

และขอบังคับของบริษัทขอ 43 ที่กําหนดใหคณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบ

บัญชีของบริษัท ซึ่งเมื่อผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ใหเสนอตอผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ ดังปรากฏอยูในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2  

 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวางบการเงินดังกลาวไดผานการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งไดแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทวามี

ความถูกตองในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป จึงเห็นสมควรเสนอใหที่

ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบการเงนิดังกลาว 

วาระท่ี  4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรของบริษัทเพื่อจายปนผล    

 ขอเท็จจริงและเหตุผล   ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปไวเปนทุนสํารอง จํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 

จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทกําหนดให

จายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธ ิและบริษัทตองไมมีผลประกอบการขาดทุนสะสม โดยบริษัทไดจัดสรรเงิน

กําไรไวเปนทุนสํารองครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงิน

กําไรของบริษัท เพื่อจายปนผลประจาํปีเป็นจาํนวนเงิน 62,499,500 บาท หรอื มลูคา่ 1.7857 บาทต่อหุน้ ซึงคิดเป็นรอ้ยละ 

57.16 ของกาํไรสทุธิ ซงึเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิท โดยบรษัิทจะจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมของปี 

2558, 2561, 2562, และปี 2563 หลงัหกัภาษีเงินไดใ้นอตัรารอ้ยละ 20 และจ่ายในรูปของหุน้ปันผลและเงินสด ดงันี  

1. จายปนผลเปนหุนสามัญ 

 จายปนผลเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตรา 35 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล สําหรับหุนจํานวน 

35,000,000 หุน รวมเปนหุนปนผลทั้งสิ้นจํานวน 1,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท รวมมูลคาทั้งสิ้น 10,000,000 

บาท หรือคิดเปนอัตราการจายหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.2857 บาท ในกรณีที่ผูถือหุน รายใดมีเศษของหุนเดิมหลังการจัดสรร

หุนปนผลแลว ใหจายปนผลเปนเงินสดแทนการจายเปนหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.2857 บาท 
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2. จายเปนเงินสด 

 จายปนผลเปนเงินสด ในอัตราหุนละ 1.50 บาท สําหรับหุนจํานวน 35,000,000 หุน รวมจายเงินปน

ผลเปนเงินสด จํานวน 52,500,000 บาท 

กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและสิทธิรับปนผล (Record Date) ในวันพุธที่ 9 

มีนาคม 2565 และกําหนดจายเงนิปนผลในวันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2565 ท้ังนี้ สิทธิในการรับปนผลยังไมแนนอน ตองรอรับ

การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2564 ป 2563 ป 2562 

กําไรสุทธิ (บาท) 109,345,180 71,325,050 29,645,422 

กําไรตอหุน (บาท) 3.12 2.04 0.85 

กําไรสะสมยังไมจัดสรร (บาท) 1,112,150,293 1,053,031,005 1,047,820,233 

จํานวนหุน (หุน) 35,000,000 35,000,000 35,000,000 

รายละเอียดการจายเงินปนผลตอหุน (บาท) 1.7857 1.50 1.2857 

- จายเปนเงินสดตอหุน (บาท) 1.50 1.50 1.2857 

- จายเปนหุนปนผลตอหุน (บาท) 0.2857 - - 

รวมจํานวนเงนิปนผลจาย (บาท) 62,499,500 52,500,000 44,999,500 

อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ) 57.16 73.61 151.79 

หมายเหตุ  ผลการดําเนินงานตามงบการเงินท่ีแสดงเงนิลงทุนตามวธิสีวนไดเสีย 

วาระท่ี  5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล   การจายปนผลโดยออกเปนหุนสามัญใหมใหแกผูถือหุน ตามรายละเอียดที่เสนอใน

วาระที่ 4 บริษัทจําเปนตองเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 1,000,000 หุน 

 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นวารายการดังกลาวมีความจําเปนและเหมาะสม จึงเห็นสมควร

เสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 350,000,000 บาท ซึ่ง

ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 35,000,000 หุน เปน 360,000,000 บาท ซึ่งประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 36,000,000 หุน 

โดยเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 10,000,000 บาท ดวยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 

เพื่อรองรับการจายหุนปนผล ผูท่ีไดรับหุนปนผลจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ มีสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของ

บริษัทในอนาคต 

 การลงมติ วาระนี้ตองผานมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งเขา

รวมประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136    
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วาระท่ี 6    พจิารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล   การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจายหุนปนผลตามวาระที่ 5 บริษัท

จําเปนตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามขอกําหนดของกฎหมาย 

 ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณห-

สนธิ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี ้

ขอ 4   ทุนจดทะเบียนจาํนวน  360,000,000  บาท  (สามรอยหกสิบลานบาท) 

 แบงออกเปน                 36,000,000  หุน    (สามสิบหกลานหุน) 

      มูลคาหุนละ                                   10  บาท  (สิบบาท) 

 โดยแบงออกเปน 

      หุนสามัญ                         36,000,000 หุน    (สามสิบหกลานหุน) 

 หุนบุริมสิทธ ิ                                    -   หุน   (ศูนยหุน) 

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งเขา

รวมประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31    

วาระท่ี 7    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน  

 ขอเท็จจริงและเหตุผล  การเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 1,000,000 หุน ตามที่

เสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาในวาระที่ 5 เปนการเพ่ิมทุนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดสรรไวจายเปนหุนปนผล จํานวน

ไมเกิน 1,000,000 หุน 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม

ทุนจํานวน 1,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผลในอัตราสวน 35 หุนสามัญเดิมตอ 1 

หุนสามัญใหม และพิจารณาอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนที่เหลือหลังจากการจัดสรรหุนปนผล ใหแกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

เครือนวกิจประกันภัยซึ่งจดทะเบียนแลว ในราคาไมต่ํากวาราคาตลาด โดยคํานวณจากราคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของราคาหุน

บริษัทยอนหลัง 7-15 วัน กอนวันกําหนดราคาเสนอขาย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวจัดตั้งข้ึนเพื่อพนักงานของบริษัท และ

บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 

 การลงมติ วาระนี้ตองผานมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งเขา

รวมประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136    

วาระท่ี 8    พิจารณาอนุมัตคิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอยประจาํป 2565 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล   บริษัทมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมท่ีจะรักษากรรมการที่

มีคุณสมบัติที่ตองการ โดยอัตราดังกลาวอยูในระดับที่ใกลเคียงกับบริษัทอื่นซึ่งอยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณา

จากผลการดําเนินงานของบริษัทดวย รูปแบบคาตอบแทนกรรมการบริษัทประกอบดวย 2 รูปแบบ คือ (1) คาบําเหน็จ

กรรมการ (2) คาเบ้ียประชุมสําหรับกรรมการและกรรมการชุดยอยที่เขาประชุม โดยคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-    

สรรหาและธรรมาภิบาลเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

คาตอบแทนกรรมการตามรูปแบบและในอัตราเดิม ดังนี ้
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รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ ป 2565 ป 2564 ป 2563 

1.  คาบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)* 3,124,975 2,625,000 2,250,000 

     จํานวนกรรมการ (คน) 13 13 13 

2.  คาเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง/คน)    

    2.1  คณะกรรมการบริษัท    

-  ประธาน 30,000 30,000 30,000 

-  กรรมการ 20,000 20,000 20,000 

    2.2  คณะกรรมการชุดยอย    

 คณะกรรมการตรวจสอบ    

- ประธาน  

- กรรมการ 

30,000 

20,000 

30,000 

20,000 

30,000 

20,000 

 คณะกรรมการชุดยอยอื่น ไดแก  

1) คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหา              

และธรรมาภิบาล 

2) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3) คณะกรรมการลงทุน 

   

- ประธาน  20,000 20,000 20,000 

- กรรมการ 10,000 10,000 10,000 

3.  สิทธิประโยชนอื่น ไมม ี ไมม ี ไมม ี

หมายเหตุ * จายสําหรับกรรมการทั้งคณะ โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารไดรับในอัตรา 2 เทา ของ

จํานวนท่ีจายใหกับกรรมการ  

 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-              

สรรหาและธรรมาภิบาล เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนแกคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด

ยอยตามทีเ่สนอ 

 การลงมติ วาระนี้ตองผานมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งเขา

รวมประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 

วาระท่ี 9    พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล   เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับ

บริษัท ขอ 17 ซึ่งกําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เปนอัตรา 1 ใน 3 

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 (ครั้งท่ี 90) นี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบกําหนดออก

จากตําแหนงตามวาระ จํานวน 4 ทาน ไดแก 

1.  ศาสตราจารยพิเศษหิรัญ รดีศร ี กรรมการอิสระ 

2.  นายนิพล ตั้งจีรวงษ                 กรรมการ 
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3. นายทํานุ หวั่งหล ี         กรรมการ 

4. นางสาวจารุวรรณ จับจํารูญ   กรรมการ 

 โดยศาสตราจารยพิเศษหิรัญ รดีศรี ไดแจงความประสงคไมขอรับเลือกใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ

บริษัทอีกวาระหนึ่ง  

 ทั้งน้ี บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการตั้งแตวันที่ 9 

กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผานทางเว็บไซตของบริษัท เมื่อครบกําหนดเวลาดังกลาวแลว ปรากฏวาไมมี      

ผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลใดเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ 

 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล ไดพิจารณากลั่นกรองและเสนอรายชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด เพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ ดังนี ้

1.  พลเอกมนตรี สังขทรัพย กรรมการอิสระ 

2.  นายนิพล ตั้งจีรวงษ                 กรรมการ 

3. นายทํานุ หวั่งหล ี         กรรมการ 

4. นางสาวจารุวรรณ จับจํารูญ   กรรมการ 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ และประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 4 ทาน 

ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 4 ทั้งน้ี  

 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียไดพิจารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ใหเลือกตั้งพลเอกมนตรี 

สังขทรัพย เขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระแทนกรรมการอิสระที่ครบกําหนดออกตามวาระ และเลือกตั้งนายนิพล ตั้งจีรวงษ    

นายทํานุ หวั่งหลี และนางสาวจารุวรรณ จับจํารูญ ใหดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลท่ีไดรับการเสนอ

ชื่อในครั้งน้ี ไดผานกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลววามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ

บริษัท เน่ืองจากเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณ รวมทั้งไมมีลักษณะตองหามตามขอกําหนดหรือกฎหมายที่

เก่ียวของ กรรมการเดิมทั้ง 3 ทานที่จะครบวาระการดํารงตําแหนงไดนําเสนอความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนในการพัฒนาธุรกิจ 

สงผลใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการในชวงที่ผานมา

อยางเต็มกําลังความสามารถ 

วาระท่ี  10 พิจารณาอนุมัตแิตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชปีระจําป 2565 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล   เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับ                       

บริษัท ขอ 38 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีของ

บริษัททุกป โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณภาพงาน คุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และความเปนอิสระของ

ผูสอบบัญชีแลว มีความเห็นวา บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีความเหมาะสม โดยขอมูลผูสอบบัญชีและขอมูลการ

เปรียบเทียบกับคาสอบบัญชีในปที่ผานมา ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 5  

 ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอ   

ที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาและอนุมัตแิตงตั้ง นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่4812 หรือ นางสาว

รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสราง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
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5315 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2565 และกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี

จํานวนรวม 2,505,000 บาท 

 ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหนาท่ีตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชี

ดังกลาวได 

วาระท่ี  11  เร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน รายละเอียดแผนที่ 

สถานที่จัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 12 โดยบริษัทจะจัดใหมีการลงทะเบียนเขารวมประชุมตั้งแตเวลา 13.00 น.  

เปนตนไป 

ผูถือหุนที่ประสงคจะแตงตั้งบุคคลอ่ืนหรือกรรมการของบริษัทตามรายชื่อปรากฏดานลาง ใหเขารวมประชุม

และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  (สิ่งที่สง 

มาดวย 8) โดยรายละเอียดของบุคคลดังกลาวปรากฏอยูใน “ขอมูลกรรมการท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะจากผูถือหุน” (สิ่งที่สง

มาดวย 7) ทั้งน้ี ขอความกรุณาสงหนังสือมอบฉันทะและปดอากรแสตมปจํานวน 20 บาท พรอมเอกสารหลักฐานมายังบริษัท

ลวงหนา ภายในวันท่ี 25 เมษายน 2565 หรอืสงมอบตอเจาหนาที่ลงทะเบียนกอนเริ่มการประชุม โดยบริษัทไดจัดเตรียมอากร

แสตมปไว ณ บริเวณจุดลงทะเบียนแลว 

 

รายชื่อกรรมการที่เปนตัวแทนรับมอบฉนัทะ 

1. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กรรมการอิสระ 

2. นางวนิดา ชาญศิขริน กรรมการอิสระ 

3. นางพรพรรณ พรประภา กรรมการอิสระ 

4. นายสุจินต หวั่งหล ี ประธานกรรมการ 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  

 (นายสุจินต หวั่งหล)ี 

   ประธานกรรมการ  

แผนกผูถือหุนสัมพันธ 

สํานักกรรมการผูอํานวยการ 

โทรศัพท 0 2664 7777 ตอ 1905, 1906  



 

  - 9 -  

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 (คร้ังที ่89) 

บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 

ณ หองประชุม บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) ชั้น 25 อาคารสาธรนคร  

เลขที ่100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  

 

 

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 

 นายสุจินต หวั่งหลี ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม (“ประธาน”)   

ประธานกลาวตอนรับผูถือหุนพรอมแจงใหที่ประชุมทราบวาในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เปนวันกําหนดรายชื่อ      

ผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนประจําป 2564 ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลวเปนเงิน 350,000,000 บาท 

แบงเปน 35,000,000 หุน  

จากนั้นไดแจงใหที่ประชุมทราบวา การประชุมครั้งนี้ มีผูถือหุนมารวมประชุมดวยตนเองจํานวน 5 ราย นับรวม

จํานวนหุนได 4,386,894 หุน และมีผูถือหุนที่มอบฉันทะจํานวน 80 ราย นับรวมจํานวนหุนได 19,844,498 หุน รวมผูถือหุน

ที่มาประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 85 ราย นับรวมจํานวนหุนท้ังสิ้น 24,231,392 หุน คิดเปนรอยละ 

69.23 ของหุนที่จําหนายไดท้ังหมดของบริษัท ซึ่งครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและตามขอบังคับบริษัทขอ 35 ที่กําหนด

องคประชุมในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด  

 ประธานกลาวแนะนํากรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีของบริษัทที่เขารวมประชุม ทั้งท่ีอยูในหองประชุมและที่

เขาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดและตอบขอซักถาม รวมทั้งไดเชิญตัวแทนจากบริษัท สํานักงาน

ทนายความ ชัยวัธ-บัณฑูรย จํากัด เปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพ่ือใหการประชุมผูถือหุนเปนไปอยางโปรงใส ถูกตอง

ตามกฎหมายและขอบังคับบริษัท โดยมีรายช่ือดังนี ้

 

กรรมการท่ีเขารวมประชุม 

1. นายสุจินต  หวั่งหลี    ประธานกรรมการ 

2. นายปติพงศ  พิศาลบุตร กรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูอํานวยการ 

3. นายวฒิุชัย  หวั่งหล ี  กรรมการ 

4. นางสาวจารุวรรณ จับจํารูญ กรรมการและเลขานุการบริษัท 

 

กรรมการท่ีเขารวมประชุม ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. ศาสตราจารยพิเศษหริัญ  รดีศร ี กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายเกียรติ  ศรีจอมขวัญ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ 

    กําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 

3. นายนิพล  ตั้งจีรวงษ กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. นายพรพงษ พรประภา กรรมการอิสระ 

5. นางวนิดา  ชาญศิขริน กรรมการอิสระ 

6. นายชาน ซู ล ี   กรรมการอิสระ 

สิ่งที่สงมาดวย 1
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7. นางสาวจิตตินันท หวั่งหล ี กรรมการ 

8. ดร.ศรณัฐ  หวั่งหล ี กรรมการ 

 

กรรมการท่ีไมเขารวมประชุม 

1. นายทํานุ  หวั่งหล ี กรรมการ 

 

ผูบริหารท่ีเขารวมประชุม ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

นางสาวอนุกูล  ฐิติกุลรตัน รองกรรมการผูอํานวยการ กํากับดูแลฝายการเงิน 

 

ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชมุ ผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส 

นางสาวพัทธธีรา  จันทจร บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชมุ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

นายเดชา มะระพฤกษวรรณ บริษัท สํานักงานทนายความ ชัยวธั-บัณฑูรย จํากดั 

 

 บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 13 คน ในการประชุมครั้งน้ีมีกรรมการเขารวมประชุม 12 คน  (ทั้งที่อยูในหองประชุม

และที่เขาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) คิดเปนรอยละ 92.31 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

 

กอนเขาวาระการประชุม ประธานไดแจงวาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับกรุงเทพมหานครไดออกประกาศ เรื่องสั่งปดสถานที่เปนการชั่วคราว (ฉบับที่ 

25) ลงวันท่ี 25 เมษายน 2564 สงผลใหบริษัทตองเปลี่ยนสถานที่จัดประชุม รวมทั้งตองจํากัดจํานวนผูเขารวมประชุมตามที่

ประกาศฉบับดังกลาวกําหนด และดวยความหวงใยตอสุขภาพของผูถือหุนและผูเขารวมประชุม รวมทั้งเพ่ือลดความเสี่ยงใน

การแพรกระจายของเชื้อ COVID-19 บริษัทจึงไดกําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัย ตามแนวปฏิบัติในการจัดประชุม 

จากนั้นประธานไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจงวธิปีฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงใหที่

ประชุมทราบ โดยมีสาระสําคัญดังนี ้

- วาระที่เปนการเสนอเพ่ือทราบ ผูถือหุนไมตองออกเสียงลงมติ  

- ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ในแตละวาระ ซึ่งการออกเสียง

ลงคะแนนผูถือหุนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถืออยู โดยถือวา 1 หุนเปน 1 เสียง  

- การนับคะแนนเสียงแตละวาระ ใหถือเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม ยกเวนวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติ

คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอยประจําป 2564 ซึ่งกฎหมายกําหนดใหตองไดรับอนุมัติดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- กรณีท่ีไมมีผูถือหุนคัดคานหรือแสดงความเห็นเปนอยางอื่นนอกเหนือจากท่ีประธานหรือคณะกรรมการเสนอ 

ใหถือวาผูถือหุนเห็นชอบหรืออนุมัติตามที่เสนอ 

- วาระใดที่ผูถือหุนตองการใชสิทธิออกเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหกรอกความเห็นและลงลายมือชื่อใน

บัตรลงคะแนนเสียงท่ีบริษัทมอบใหขณะลงทะเบียน และยกมือเพ่ือใหเจาหนาที่ไปรับบัตรลงคะแนนเสียง 

- บริษัทจะนําบัตรลงคะแนนเสียงท่ีผูถือหุนไมเห็นดวยและงดออกเสียง มาหักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดที่เขา

รวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวยในวาระนั้น ๆ เพื่อประกาศใหที่ประชุมทราบและเก็บ
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ไวเปนหลักฐาน และตอนปดประชุม บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระจากผูถือหุนทุกทานที่เขารวม

ประชุม โดยขอใหผูถือหุนวางไวบนโตะหรือสงมอบแกเจาหนาท่ี กอนออกจากหองประชุม 

- สําหรับผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศท่ีแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูดูแลรับฝากหุน และ

ผูถือหุนไดระบุการออกเสียงลงคะแนนมาแลว ผูรับมอบฉันทะไมตองลงคะแนนเสียงอีก เนื่องจากบริษัทไดนับ

คะแนนเสียงตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะแลว 

 เลขานุการบริษัทแจงใหท่ีประชุมทราบวา ระหวางวันที่ 9 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได

เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องที่เห็นวาสมควรบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับ

การเลือกตั้งเปนกรรมการลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนท่ีบริษัทกําหนด ซึ่งได

แจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัท แตเมื่อสิ้นสุด

กําหนดระยะเวลาการรับเรื่องดังกลาว ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและไมมีการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตั้งเปน

กรรมการ 

หลังจบการชี้แจง ประธานจึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนดไวดังนี ้

วาระท่ี 1    รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 (คร้ังที่ 88) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 

2563 

 ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 (ครั้งที่ 88) ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2563 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกลาวไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทและไดจัดสงให 

ผูถือหุนในรูปแบบ QR Code พรอมหนังสือเชิญประชุมฯ แลว 

 ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอขอแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอขอแกไข 

ประธานจึงกลาวสรุปมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2563 (ครั้งท่ี 88) ดวยคะแนนเสียงขางมากของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนทีเ่ขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นดวย 24,231,392 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง -  

บัตรเสีย 0 เสียง -  

วาระท่ี 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2563 

 ประธานมอบหมายใหนายปติพงศ พิศาลบุตร ประธานเจาหนาที่บรหิารและกรรมการผูอํานวยการ รายงานผล

การดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2563 ใหแกผูถือหุนเพ่ือรับทราบ  

 ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูอํานวยการ รายงานวาธุรกิจประกันวินาศภัยในป 2563 มีอัตราการ

เติบโตรอยละ 3.55 โดยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัยเทากับ 2.52 แสนลานบาท จากการเติบโตของเบี้ย

ประกันอัคคีภัย ภัยรถยนตและภัยเบ็ดเตล็ด ดังนี ้
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ประเภทภัย เบี้ยประกันภัย (ลานบาท) เพิ่มขึ้น / ลดลง (รอยละ) 

อัคคีภัย 10,167 0.43 

ภัยทางทะเลและขนสง 5,289 -3.28 

ภัยรถยนต 146,038 1.39 

ภัยเบ็ดเตล็ด 91,221 8.03 

รวม 252,716 3.55 

ในป 2563 บริษัทมีอัตราการเติบโตของเบ้ียประกันภัย รอยละ 9.99 ซึ่งสูงกวาอัตราการเติบโตของป 2563 

และของธุรกิจประกันภัยโดยรวม บริษัทมีอัตราสวนความเพียงพอของเงนิกองทุนที่รอยละ 447.04 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนดไวที่รอยละ 120 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความ

แข็งแกรงของฐานะทางการเงนิของบริษัท 

จากนั้นไดรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2563 เปรียบเทียบกับป 2562 ดังรายละเอียดท่ีปรากฏอยูในรายงาน

ประจําป 2563 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนในรูปแบบ QR Code พรอมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แลว สรุปได ดังน้ี          

หนวย: ลานบาท 

ผลการดําเนินงาน งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

 2563 2562 

เบ้ียประกันภัยรบัทั้งสิ้น          3,326.06          3,023.91  

เบ้ียประกันภัยรบัสุทธิ          2,557.42          2,278.50  

เบ้ียประกันภัยที่ถือเปนรายได          2,437.21          2,209.45  

รายไดคาจางและคาบําเหน็จ             193.85              182.36  

คาสินไหมทดแทนสุทธิ          1,440.96          1,434.81  

คาใชจายในการรับประกันภยัรวมคาใชจายดําเนินงาน         2,561.28          2,542.89  

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย  

หลังหักคาใชจายดําเนินงาน 

78.93 (150.22) 

กําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนและรายไดอื่น             16.82              180.68  

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได             86.60              29.60  

ภาษีเงนิไดนติบิุคคล 15.27 (0.04) 

กําไรสุทธิ            71.33            29.64  

สินทรัพยรวม          6,077.94          5,703.30  

หนี้สินรวม         3,983.38          3,636.81  

สวนของผูถือหุนของบริษัท          2,094.56          2,066.49  

อัตรากําไรข้ันตน (รอยละ) 17.11 9.54 

อัตรากําไรสุทธิ  (รอยละ) 2.70 1.15 

อัตราผลตอบแทนแกผูถือหุน  (รอยละ) 3.43 1.42 

กําไรสุทธิตอหุน* (บาท) 2.04                 0.85  

หมายเหตุ  * การคํานวณกําไรสุทธิตอหุน ไดปรับปรุงจํานวนหุนสามัญที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุน โดยถือเสมือนวา ก า ร

ออกหุนปนผลไดเกิดข้ึนตั้งแตวันเริ่มตนของปแรกที่เสนอรายงาน 



 

  - 13 -  

ในป 2563 บริษัทมุงเนนขยายธุรกิจประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยคิดคนพัฒนาผลิตภัณฑใหม ที่สอดคลองกับ

สถานการณปจจุบันและโครงการภาครัฐ โดยเฉพาะประเภทอุบัติเหตุสวนบุคคลและสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาการประกันภัย

แบบดิจิทัล ในปนี้ บริษัทคาดวาธุรกิจรถยนตจะไมเติบโต จึงยังคงใหความสําคัญกับงานประกันภัยเบ็ดเตล็ดอยางตอเนื่อง 

รวมท้ังนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการทํางาน เพ่ือลดคาใชจายดําเนินงาน เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ไดอยางถูกตอง เชน ระบบการจัดทํารายงานตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 

เรื่องสัญญาประกันภัย และระบบการจัดการขอมูลสวนบุคคล  

ในปที่ผานมา บริษัทไมไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม

วาจะเปนในสวนของการดําเนินงาน หรือฐานะการเงิน โดยบริษัทไดดําเนินการตามแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

(Business Continuity Plan: BCP) สงผลใหการใหบริการทุกสวนยังคงดําเนินไปอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 

บริษัทมีเจตนารมณในการตอตานการคอรรัปช่ันทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการไดกําหนดมาตรการตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งมีหลักการสําคัญคือ หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวของทาง

ธุรกิจกับบริษัท ยอมรับหรือของเก่ียวกับการคอรรัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม และไดสื่อสารมาตรการดังกลาวให

บุคลากรของบริษัทรับทราบผานทางระบบการสื่อสารภายใน และการฝกอบรม รวมท้ังไดสื่อสารใหผูเกี่ยวของกับบริษัท

รับทราบผานทางอีเมล และกําหนดเปนเงื่อนไขในสัญญาทางการคา ทั้งนี้ บริษัทไดเขารวมโครงการ “แนวรวมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต” ตั้งแตป 2556 และไดรับการรับรองฐานะสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการตอตานการทุจริต ครั้งแรกเมื่อป 2558 และครั้งที่ 2 เมื่อป 2561 โดยในปนี้ บริษัทไดยื่นเรื่องขอตออายุการรับรอง

ฐานะสมาชิกไปแลวเมื่อเดือนมีนาคม 2564 ที่ผานมา 

บริษัทมีความมุงมั่นที่จะดําเนินธรุกิจอยางมีคุณธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณในการประกอบ

ธุรกิจ โดยคํานึงถึงผลประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย ซึ่งสงผลใหบริษัทไดรับผลการประเมิน ดังนี ้

1. ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) อยูในระดับ “ดีเลิศ”  

2. ผลการประเมินคณุภาพการจัดประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2563 โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย อยูใน

เกณฑ “ดีเยี่ยม” ซึ่งไดรับติดตอกนัเปนปที่ 14 

 ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม เมื่อปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเพ่ิมเติมแลว 

ประธานไดแจงวาวาระนี้เปนการเสนอเพ่ือรับทราบ จึงไมตองมีการลงมติ  

ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2563 

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 

ประธานมอบหมายใหนายปติพงศ พิศาลบุตร ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูอํานวยการ เปน     

ผูนําเสนอรายละเอียด 

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูอํานวยการ ขอใหท่ีประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและ      

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผานการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูสอบบัญชีของ

บริษัท และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทไดเห็นชอบใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุน

พิจารณาอนุมัติ โดยรายละเอียดของงบการเงินแสดงอยูในรายงานประจําป 2563 ซึ่งบริษัทไดจัดสงใหผูถือหุนในรูปแบบ QR 

Code พรอมหนังสือเชิญประชุมฯ แลว  
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ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น เมื่อปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมแลว 

ประธานจึงกลาวสรุปมติที่ประชุม 

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 24,231,392 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง -  

บัตรเสีย 0 เสียง - 

วาระท่ี 4    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรของบริษัทเพื่อจายปนผล 

ประธานมอบหมายใหนายปติพงศ พิศาลบุตร ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูอํานวยการ เปน     

ผูนําเสนอรายละเอียด 

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูอํานวยการ ชี้แจงตอที่ประชุมวา ณ สิ้นป 2563 งบการเงินซึ่งแสดง

เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียแสดงผลกําไรสุทธิเทากับ 71.33 ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิตอหุน 2.04 บาท งบการเงินเฉพาะ

กิจการแสดงผลกําไรสุทธิเทากับ 64.17 ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิตอหุน 1.83 บาท การคํานวณกําไรสุทธิตอหุนไดปรับปรุง

จํานวนหุนสามัญที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุน โดยถือเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดขึ้นตั้งแตวันเริ่มตนของปแรกที่เสนอ 

ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนทุนสํารอง จํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของ

กําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จึงทําใหบริษัทมีเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 35 ลานบาท ซึ่งครบ

เปนจํานวนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น จึงไมตองตั้งเงินสํารองตามกฎหมายจากผล

ประกอบการประจําป 2563 

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิและตองไมมีผลประกอบการ

ขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอใหผูถือหุนพิจารณาจายเงินปนผลเปนเงนิสดในอัตราหุนละ 1.50 บาท รวมเปน

เงนิจํานวน 52.5 ลานบาท คิดเปนรอยละ 73.61 ของกําไรสุทธิตามงบการเงนิที่แสดงเงนิลงทุนตามวธิสีวนไดเสีย และรอยละ 

81.82 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท เงินปนผลดังกลาวจะจายจากกําไร

สะสมของป 2553 ป 2555 และป 2558 ที่เสียภาษีเงนิไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 25 รอยละ 23 และรอยละ 20 ตามลําดับ 

ผูถือหุนที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันท่ี 10 มีนาคม 2564 เปนผูมีสิทธิไดรับเงินปนผล และบริษัทกําหนดการจายปนผล ในวันที่ 21 

พฤษภาคม 2564 

ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงนิปนผลของบริษัท ดังนี ้

รายละเอียดการจายเงินปนผล* ป 2563 ป 2562 ป 2561 

กําไรสุทธิ (บาท) 64,168,751 31,258,591 88,588,953 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท)** 1.83 0.89 2.61 

กําไรสะสมยังไมจัดสรร (บาท) 998,292,067 1,000,237,594 1,035,119,143 

จํานวนหุน (หุน) 35,000,000 35,000,000 34,000,000 

รายละเอียดการจายเงนิปนผลตอหุน (บาท) 1.50 1.2857 1.79 

- จายเปนเงินสดตอหุน (บาท) 1.50 1.2857 1.50 
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รายละเอียดการจายเงินปนผล* ป 2563 ป 2562 ป 2561 

- จายเปนหุนปนผลตอหุน (บาท) - - 0.29 

รวมจํานวนเงนิปนผลจาย (บาท) 52,500,000 45,000,000 61,000,000 

อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ) 81.82 143.96 68.86 

หมายเหตุ *  ผลการดําเนินงานตามงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ** การคํานวณกําไรสุทธิตอหุน ไดปรับปรุงจํานวนหุนสามัญที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุน โดยถือเสมือนวาการ

ออกหุนปนผลไดเกิดข้ึนตั้งแตวันเริ่มตนของปแรกที่เสนอรายงาน 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น เมื่อปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมแลว 

ประธานจึงกลาวสรุปมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงนิกําไรของบริษัทเพ่ือจายปนผล ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถอืหุนที่เขารวมประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 24,231,392 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง -  

บัตรเสีย 0 เสียง -  

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย ประจําป 2564 

ประธานมอบหมายใหนายปติพงศ พิศาลบุตร ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูอํานวยการ เปน     

ผูนําเสนอรายละเอียด 

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูอํานวยการแจงวา บริษัทมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการใหอยูใน

ระดับใกลเคียงกับอุตสาหกรรมและคํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งปจจุบันรูปแบบคาตอบแทนกรรมการ

ประกอบดวย 2 รูปแบบคือ 1) คาบําเหน็จกรรมการ และ 2) คาเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการที่เขาประชุม โดยคณะกรรมการ

ไดพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญ

ผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนตามรูปแบบและอัตราเดิม ดังนี ้

1. คาบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานป 2563 จํานวนเงิน 2.625 ลานบาท โดยประธานกรรมการ 

และประธานเจาหนาที่บริหารจะไดรับในอัตรา 2 เทาของจํานวนที่จายใหกรรมการ 

2. คาเบ้ียประชุมในป 2564 สําหรับกรรมการท่ีเขารวมประชุม ดังน้ี 

2.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 - ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง 

 - กรรมการ             20,000 บาท/ครั้ง/คน 

2.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

 - ประธานกรรมการ        30,000  บาท/ครั้ง 

 - กรรมการ   20,000 บาท/ครั้ง/คน 

2.3 การประชุมคณะกรรมการชุดยอยอื่นไดแก คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหา  

 และธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน 

 - ประธานกรรมการ              20,000 บาท/ครั้ง 
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 - กรรมการ         10,000 บาท/ครั้ง/คน 

รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย แสดงอยูในหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งบริษัทไดจัดสงให 

ผูถือหุนในรูปแบบ QR Code แลว 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น เมื่อปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมแลว 

ประธานจึงกลาวสรุปมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง

เกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 24,231,392 เสียง คดิเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

วาระท่ี 6    พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

ประธานมอบหมายใหนายปติพงศ พิศาลบุตร ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูอํานวยการ เปนผู     

นําเสนอรายละเอียด 

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูอํานวยการแจงวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและ

ขอบังคับบริษัทขอที่ 17 กําหนดใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองออกตามวาระในการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งน้ี มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4  ทาน ซึ่ง

เปนกรรมการอิสระ 2 ทาน และกรรมการ 2 ทาน ดังนี้  

1.  นางวนิดา ชาญศิขริน กรรมการอิสระ 

2.  นายชาน ซ ูล ี   กรรมการอิสระ 

3. นายวุฒิชัย หวั่งหลี กรรมการ 

4. นางสาวจิตตินันท หวั่งหลี กรรมการ 

บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑในการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-

สรรหาและธรรมาภิบาล เปนผูทําหนาท่ีสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการที่มี

คุณสมบัติหลากหลายที่เปนประโยชนกับบริษัท รวมท้ังสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ การแตงตั้ง

กรรมการที่ครบวาระกลับเขาดํารงตําแหนงซ้ํา บริษัทมีกลไกในการประเมินการทําหนาที่ของกรรมการท่ีครบวาระน้ัน เพ่ือ

เสริมสรางความรับผิดชอบตอหนาที่กรรมการ และใหมั่นใจวามีความเหมาะสมที่จะไดรับการตอวาระ  

 กรรมการของบริษัทจะตองมีคณุสมบัติตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย เปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณทีเ่ปน

ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจรยิธรรมในการดําเนินธรุกิจ สามารถใชดุลยพินิจอยางตรงไปตรงมา และเปน

อิสระจากฝายจัดการ และกลุมท่ีมีผลประโยชนอ่ืน รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาใหบริษัทไดอยางเพียงพอ และเอาใจใสในการ

ปฏิบัติหนาที่ตามความรับผดิชอบ 

บริษัทไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระ เชนเดียวกับเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซึ่งกําหนดไววา

ตองถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมมี

ความสัมพันธทางสายโลหิตกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ กับบริษัท ไมเปนกรรมการที่
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เปนตัวแทนผูถือหุน ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกับบริษัท และไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็น

อยางเปนอิสระได 

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ แตไมมีผู    

ถือหุนเสนอบุคคลใดเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการท่ีมีสวน

ไดเสียในวาระนี้ ไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลอยางรอบคอบ และ

มีความเห็นวากรรมการท่ีตองออกตามวาระท้ังหมดเปนผูมีความรูความสามารถ ไดปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ

คํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนมาโดยตลอด จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ทาน 

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง สําหรับประวัติโดยยอของกรรมการทั้ง 4 ทาน แสดงอยูใน

หนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งบริษัทไดจัดสงใหผูถือหุนในรูปแบบ QR Code แลว 

ประธานแจงวา เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพ่ือใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งกรรมการไดอยางอิสระ จึงขอเชิญกรรมการที่ไดรับเสนอชื่อใหเลือกตั้งเปนกรรมการออกจากหองประชุมเปนการ

ชั่วคราว กอนการออกเสียงลงคะแนน และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลของกรรมการที่ไดรับการเสนอช่ือเพ่ิมเติม และ

ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเพ่ิมเติมแลว ประธานจึง

ขอใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล และกลาวสรุปมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกกรรมการที่ตองออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนน

เสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เปนรายบุคคล ดังน้ี 

1. นางวนิดา  ชาญศิขริน (กรรมการอิสระ) 

เห็นดวย 24,227,690 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง 3,702 เสียง - 

บัตรเสีย 0 เสียง - 

 

2. นายชาน ซ ูลี (กรรมการอิสระ) 

เห็นดวย 23,885,926 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง 345,466 เสียง - 

บัตรเสีย 0 เสียง - 

 

3. นายวฒิุชัย  หวั่งหลี (กรรมการ) 

 เห็นดวย 23,607,109 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง 624,283 เสียง - 

บัตรเสีย 0 เสียง - 
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4. นางสาวจิตตินันท  หวั่งหลี (กรรมการ) 

 เห็นดวย 23,992,707 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง 238,685 เสียง - 

บัตรเสีย 0 เสียง - 

วาระท่ี 7    พิจารณาแตงตั้งผูสอบบญัชีและกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีประจําป 2564 

ประธานมอบหมายใหนายปติพงศ พิศาลุบตร ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูอํานวยการ เปน     

ผูนําเสนอรายละเอียด 

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวาคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตาม

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดพิจารณาคดัเลือกผูสอบบัญชีจากคุณภาพของงาน คุณสมบัติ และความเปนอิสระ 

และเสนอใหผูสอบบัญชีทานใดทานหนึ่งจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบ

บัญชีบริษัทประจาํป 2564 ดังรายนามตอไปนี ้

1. นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ์วาณิชย    ผูสอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4951 

 ไมเคยสอบบญัชีใหบริษัท   

2. นางสาวณรศิรา ไชยสุวรรณ ผูสอบบญัชีรับอนุญาต เลขที ่4812 

    ไมเคยสอบบญัชีใหบริษัท 

3. นางสาววรรณวิไล เพชรสราง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5315 

 ไมเคยสอบบญัชใีหบริษัท 

 ผูสอบบญัชีท้ัง 3 ทาน ไมมีความสมัพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทรวม ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือ

ผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว และไมไดเปนผูถือหุนของบริษัท 

สําหรับคาตอบแทนผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไดเสนอเปนจํานวนเงินรวม 2.45 ลานบาท 

ลดลงจากปกอนรอยละ 2.0 โดยมรีายละเอียด ดังนี ้

รายละเอียด 2564 2563 2562 

 (บาท) (บาท) (บาท) 

1. คาสอบบัญช ี    

1.1 ตรวจสอบเพ่ือรับรองงบการเงนิ รวมคาสอบทาน

ขอมูลอ่ืน เชน รายงานประจําป 

1,175,000 1,175,000 1,060,000 

1.2 สอบทานงบการเงินระหวางกาล (3 ไตรมาส) 690,000 690,000 630,000 

1.3 การสอบทานสัญญาประกันภยัตาม IFRS - 50,000 - 

รวม 1,865,000 1,915,000 1,690,000 

2. คาบริการอ่ืน    

2.1 ทบทวน/ตรวจสอบรายงานการดํารงเงนิกองทุน

ตามระดับความเสีย่ง (RBC) ตามขอกําหนดของ 

คปภ. 

585,000 585,000 585,000 

รวม 585,000 585,000 585,000 

รวมทั้งสิ้น 2,450,000 2,500,000 2,275,000 
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 รายละเอียดของผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชี แสดงในหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งบริษัทไดจัดสงใหผูถือหุนใน

รูปแบบ QR Code แลว 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็น เมื่อปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมแลว 

ประธานจึงกลาวสรุปมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งนางสาวรัชดา  ยงสวัสดิ์วาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 หรือนางสาว 

ณริศรา ไชยสุวรรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4812 หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสราง ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 5315 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2564 และกําหนด

คาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2564 เปนจํานวนเงินรวม 2.45 ลานบาท ดวยคะแนนเสียงขางมากของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 24,231,392 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง - 

บัตรเสีย 0 เสียง - 

วาระท่ี 8     เรื่องอื่น ๆ 

-ไมมี- 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามและแสดงความเห็นเพ่ิมเติม เมื่อปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามเรื่อง

อ่ืนใดอีก ประธานจึงกลาวปดประชุม และขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดเขารวมประชุม 

ปดประชุมเวลา 15.35 น. 

  

 

 

 

 

                                                         ลงช่ือ                                                         ประธานที่ประชุม  

                            (นายสุจินต หวั่งหล)ี 

 

  



 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 

ในรูปแบบ QR CODE 

ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย

นายทะเบียนหลักทรัพยไดพัฒนาระบบ

ผูถือหุนและแบบแสดงรายการ 56-1 One Report 

เรียกดูขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

ผูถือหุนสามารถดาวนโหลด
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 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจําป 

 

ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย

นายทะเบียนหลักทรัพยไดพัฒนาระบบ เพื่อใหบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสงเอกสารการประชุม

One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผานรหัสคิวอาร (QR Code) 

  

ดาวนโหลดเอกสารดังกลาวผาน QR Code ตามที่ปรากฏในแบบลงทะเบียน และดานล

 

และงบการเงินประจําป 2564  

ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะ    

เพื่อใหบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสงเอกสารการประชุม   

QR Code) ใหผูถือหุนสามารถ

แบบลงทะเบียน และดานลางนี ้

  

สิ่งที่สงมาดวย 2
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ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564 

  

                      งบการเงินตามวิธีสวนไดเสีย 

หนวย 2564 2563 2562 

ฐานะทางการเงิน  

สินทรัพยรวม ลานบาท 6,278.91 6,077.94 5,703.30 

หนี้สินรวม ลานบาท 4,030.62 3,983.38 3,636.81 

สวนของเจาของ ลานบาท 2,248.29 2,094.56 2,066.49 

สินทรัพยลงทุน ลานบาท 3,407.38 3,243.03 3,045.13 

เงนิปนผลตอหุน* บาท 1.79 1.50 1.28 

จํานวนหุนที่ชําระแลว หุน 35,000,000 35,000,000 35,000,000 

จํานวนหุนที่จดทะเบียน หุน 35,000,000 35,000,000 35,000,000 

เงนิกองทุนท่ีสามารถนํามาใชไดท้ังหมด** ลานบาท 2,121.86 2,051.26 2,183.29 

เงนิกองทุนท่ีตองดํารงท้ังหมด** ลานบาท 616.00 458.86 605.97 

ผลการดําเนินงาน 
  

 
 

เบ้ียประกันภัยรบั ลานบาท 3,372.95 3,326.05 3,023.91 

เบ้ียประกันภัยรบัสุทธ ิ ลานบาท 2,552.56 2,557.41 2,278.50 

เบ้ียประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธจิากการประกันภัยตอ ลานบาท 2,522.93 2,437.21 2,209.45 

รายไดคาจางและคาบําเหน็จ ลานบาท 233.79 193.85 182.36 

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการสินไหม

ทดแทน 

ลานบาท 1,602.00 1,440.97 1,434.81 

คาใชจายในการรับประกันภยัรวม ลานบาท 754.96 772.97 746.11 

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย ลานบาท 399.76 417.12 210.89 

คาใชจายดําเนินงาน ลานบาท 353.29 338.19 361.11 

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยหลังหักคาใชจาย

ดําเนินงาน 

ลานบาท 46.47 78.93 173.91 

รวมรายไดจากการลงทุน ลานบาท 87.43 11.64 180.68 

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได ลานบาท 132.57 86.60 29.60 

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงนิได ลานบาท (23.22) (15.27) 0.04 

กําไรสําหรับป ลานบาท 109.35 71.33 29.64 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป ลานบาท 206.23 (10.60) 10.29 

อตัราสวนสภาพคลอง     

อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.36 1.30 1.34 

อัตราสวนหมุนเวียนเบี้ยประกันภยัคางรับ วัน 55 53 54 

อตัราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร  

อัตราสวนการเตบิโตของเบ้ียประกันภัยรับ รอยละ 1.41 9.99 4.54 

สิ่งที่สงมาดวย 3
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                      งบการเงินตามวิธีสวนไดเสีย 

หนวย 2564 2563 2562 

อัตราการรับเสี่ยงภัยไวเอง รอยละ 75.68 76.89 75.35 

อัตราคาสินไหมทดแทนและคาจัดการสินไหมทดแทน รอยละ 63.50 59.12 64.94 

อัตราคาใชจายเพ่ือการไดมาของธุรกิจ รอยละ 20.66 23.76 25.52 

อัตราคาใชจายดาํเนินงานตอเบีย้ประกันภัยที่ถือเปนรายได รอยละ 14.00 13.88 16.34 

อัตราตนทุนและคาใชจายรวม รอยละ 98.16 96.76 106.80 

อัตรากําไรจากธุรกิจประกันภัยตอเบ้ียประกันภัยท่ีถือเปน

รายได 
รอยละ 1.84 3.24 (6.80) 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รอยละ 2.57 0.36 5.93 

อัตราผลตอบแทนตอสวนเจาของ รอยละ 5.04 3.43 1.42 

กําไรตอหุน บาท 3.12 2.04 0.85 

อตัราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย รอยละ 1.77 1.21 0.54 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย เทา 0.46 0.45 0.47 

อตัราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน     

อัตราสวนเบี้ยประกันภัยรับตอสวนเจาของ เทา 1.50 1.59 1.46 

อัตราสวนหนีส้ินตอสวนเจาของ เทา 1.79 1.90 1.76 

อัตราหนีส้นิจากการรับประกันภัยตอสวนเจาของ เทา 1.26 1.26 1.25 

อัตราสวนเงินสํารองเพ่ือการเสีย่งภัยตอสวนเจาของ เทา 0.81 0.85 0.79 

อัตราสวนเงินสํารองเพ่ือการเสีย่งภัยตอสินทรัพยรวม รอยละ 28.96 29.26 28.80 

อัตราสวนความเพียงพอของเงนิกองทุน** รอยละ 344.46 447.03 360.30 

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสําหรับป* รอยละ 57.16 73.61 151.79 

*  นําเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในเดือนเมษายน 2565 

** ขอมูลที่ยังไมไดรับรองจากผูสอบบัญช ี
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หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล เปนผูทําหนาที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบ

วาระ ลาออก หรือทดแทนตําแหนงท่ีวางลงดวยเหตุผลอ่ืน 

นโยบายและหลักการพจิารณา 

1. คณะกรรมการควรประกอบดวยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในดานทักษะ ประสบการณ 

ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัท รวมท้ังการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ 

เพ่ือเสริมสรางใหบริษัทมีคณะกรรมการท่ีเขมแข็ง 

2. ทําใหไดบุคคลที่เปนอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสม มาดํารงตําแหนงกรรมการอยางนอยสําหรับสวนท่ีเปน

กรรมการอิสระ 

3. ในกรณีการแตงตั้งกรรมการที่ครบวาระเขาดํารงตําแหนงซ้ํา ควรมีกลไกในการประเมินการทําหนาที่ของ

กรรมการท่ีครบวาระนั้นกอนดวย เพ่ือเสริมสรางความรับผิดชอบตอหนาที่กรรมการ และใหมั่นใจวากรรมการท่ี

ดีเทานั้นจึงจะไดรับการตอวาระ 

คุณสมบัติของกรรมการ 

1. มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด เชน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย                        

และตลาดหลักทรัพย และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

2. มีความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมใน

การดําเนินธุรกิจ 

3. สามารถใชดุลยพินิจอยางตรงไปตรงมาอยางเปนอิสระจากฝายจัดการ และกลุมที่มีผลประโยชนอื่นใด 

4. สามารถอุทิศเวลาใหบริษัทที่ตนเปนกรรมการไดอยางเพียงพอ และเอาใจใสในการปฏิบัติหนาท่ีตามความ

รับผิดชอบของตน 

ทั้งน้ี บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลทานอ่ืนเขารับการเลือกตั้ง โดยผานทางเว็บไซตของบริษัท      

        

  

สิ่งที่สงมาดวย 4
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ประวัติของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหไดรับการเลือกตั้ง แทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

1. ประวัติของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อ 

1.1 พลเอกมนตรี สังขทรัพย   

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการอิสระ 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ -  

อายุ 73  ป 

สัญชาต ิ ไทย 

คุณวุฒกิารศึกษา - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

   โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 

   โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร 

   วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ประเทศอังกฤษ 

 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร 

   วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ประเทศไทย 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีกรรมการ - Board Nomination and Compensation Program 

สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (BNCP 2564)  

 - Advance Audit Committee Program (AACP 2561) 

 - Director Certification Program (DCP 2561)  

 - Role of the Chairman Program (RCP 2550) 

ความเชี่ยวชาญ - ผลิตภัณฑประกันภัย 

- การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

- การวิเคราะหการลงทุนและการบริหาร 

- การปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรม 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การกํากับดูแลกิจการ 

- การสรรหาและการกําหนดคาตอบแทน 

- การคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

- กฎหมาย 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท -  ไมมี - 
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การดํารงตําแหนงปจจุบันในกิจการอื่น  

- บริษัทจดทะเบียน 2 แหง 

 - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

  บริษัท สตารเฟล็กซ จํากัด (มหาชน) 

 - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ 

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

- กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 1 แหง 

สัดสวนการถือหุนของบริษัท  - ไมมี - 

(ณ 9 มีนาคม 2565)   
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1.2  นายนิพล ตั้งจีรวงษ   

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการ 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ 30  ป 

 แตงตั้งครั้งแรกเมื่อ 29 เมษายน 2535 

 แตงตั้งครั้งลาสุดเมื่อ 25 เมษายน 2562 

อายุ 70  ป 

สัญชาต ิ ไทย 

คุณวุฒกิารศึกษา - ปริญญาตรี สถิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 - Senior Executive (Management) Program,  

  สถาบันบัณฑิตบริหารธรุกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 - ปริญญาบัตร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน 

   และการเมือง (วปม.3) สมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

   ในพระบรมราชูปถัมภ 

- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีกรรมการ  - Board Matters and Trends (BMT 2560) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Refresher Program (RE DCP 2551) 

- Director Certification Program (DCP 2545) 

การอบรมอื่น  - การบริหารงานระดับสูงกิจการประกันภัย 

 Swiss Insurance Training Center, Switzerland 

ความเชี่ยวชาญ - ผลิตภัณฑประกันภัย 

- คณิตศาสตรประกันภัย 

- การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

- การเงินและการบัญช ี

- การวิเคราะหการลงทุนและการบริหาร 

- การปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรม 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การกํากับดูแลกิจการ 

- การสรรหาและการกําหนดคาตอบแทน 

- กฎหมาย 
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ตําแหนงปจจุบันในบริษัท - กรรมการ 

 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 - กรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 

 - กรรมการลงทุน 

การดํารงตําแหนงปจจุบันในกิจการอื่น  

- บริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 

- กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 2  แหง 

สัดสวนการถือหุนของบริษัท   93,377 หุน คิดเปนรอยละ 0.27 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

(ณ 9 มีนาคม 2565)  

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง 

 - ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหาร 1/1 ครั้ง 

 -  ประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล  

    2/2 ครั้ง 

 -  ประชุมคณะกรรมการบริการความเสี่ยง 5/5 ครั้ง 

 -  ประชุมคณะกรรมการลงทุน 4/4 ครั้ง 
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1.3  นายทําน ุหวั่งหลี   

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการ 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ 30  ป 

 แตงตั้งครั้งแรกเมื่อ 29 เมษายน 2535 

 แตงตั้งครั้งลาสุดเมื่อ 25 เมษายน 2562 

อายุ 85  ป 

สัญชาต ิ ไทย 

คุณวุฒกิารศึกษา อนุปริญญา E.M.I. Electronic College,  

 London ประเทศอังกฤษ 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP 51/2549) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

ความเชี่ยวชาญ - ผลิตภัณฑประกันภัย 

- การเงินและการบัญช ี

- การวิเคราะหการลงทุนและการบริหาร 

- การปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรม 

- กฎหมาย 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท กรรมการ 

การดํารงตําแหนงปจจุบันในกิจการอื่น  

- บริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 

- กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 3  แหง 

สัดสวนการถือหุนของบริษัท 446,584 หุน คิดเปนรอยละ 1.28 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

(ณ 9 มีนาคม 2565)  

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา - ประชุมคณะกรรมการบริษัท  6/6 ครั้ง 

  -  ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหาร 1/1 ครั้ง 
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1.4 นางสาวจารุวรรณ จับจํารูญ    

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการ 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ 7  ป 

 แตงตั้งครั้งแรกเมื่อ 26 กุมภาพันธ 2558 

 แตงตั้งครั้งลาสุดเมื่อ 25 เมษายน 2562 

อายุ 51  ป 

สัญชาต ิ ไทย 

คุณวุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี อักษรศาสตร  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีกรรมการ - Board Matters and Trends (BMT 6/2561) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP 2560) 

 - Company Secretary Program (CSP 2557) 

ความเชี่ยวชาญ - ผลิตภัณฑประกันภัย 

- การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

- การปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรม 

- การกํากับดูแลกิจการ 

- กฎหมาย 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท - กรรมการ 

 - เลขานุการบริษัท 

การดํารงตําแหนงปจจุบันในกิจการอื่น  

- บริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 

- กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 

สัดสวนการถือหุนของบริษัท - ไมมี - 

(ณ 9 มีนาคม 2565)   

การเขารวมประชุมในรอบปที่ผานมา - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง 
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2. ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการ หรือ ผูบริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือบริษัท/ กิจการท่ีแขงขัน หรือ 

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ผูท่ีไดรับการเสนอชื่อ 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น 

ที่ไมใชบริษัทจด

ทะเบียน 

กิจการท่ีแขงขัน 

หรือเกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัท 
จํานวน ประเภทกรรมการ 

1. พลเอกมนตรี สังขทรัพย 2 กรรมการอิสระ 1 ไมม ี

2. นายนิพล ตั้งจีรวงษ - - 2 ไมม ี

3. นายทํานุ หวั่งหล ี - - 3 ไมม ี

4. นางสาวจารุวรรณ จับจํารูญ - - - ไมม ี

 

3. ลักษณะความสัมพันธของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ พลเอกมนตรี สังขทรัพย 

การถือหุนในบริษัท  

- จํานวนหุน ไมม ี

- สัดสวนของจํานวนหุนที่มสีิทธอิอกเสียงท้ังหมด ไมม ี

เปนผูท่ีเก่ียวของหรือญาตสินิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญบรษิัท/ บริษัทยอย ไมม ี

มีความสมัพันธในลักษณะดังตอไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทในเครือ/ บรษิัทรวม/ ผูถือหุนราย

ใหญ หรือนิติบุคคลท่ีอาจจะมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

 

-  เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรอืที่ปรึกษา ที่ไดรับ

เงนิเดือนประจํา 

ไมม ี

-  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไมม ี

-  มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/ ขายวตัถุดิบ/ สินคา/ บรกิาร/ การใหกูยมืเงนิ

หรือการกูยมืเงนิ) โดยระบุขนาดของรายการดวย 

ไมม ี
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน

รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของดวย  

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงนิเดือนประจํา หรือเปนผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส 

พ่ีนอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอ

ใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปน   

ผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม       

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยพิจารณาจากรายการที่มีมูลคาตั้งแต 20 ลานบาท หรือตั้งแต 

รอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวา 2 ป 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน

ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย 

เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน ซึ่งเปนผูที่

เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปน

หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง

เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

หมายเหตุ บริษัทไดกําหนดคํานิยามกรรมการอิสระของบริษัทเทากับเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

 



 

  - 32 -  

รายละเอียดผูสอบบญัชแีละคาตอบแทนการสอบบัญชี 

 

 คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี 3 คน จากบริษัท สํานักงาน   

อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงเปนผูตรวจสอบ จัดทํา และลงนามในรายงานการ  

สอบบัญชีของบริษัทประจําป 2565 และกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี ดังรายละเอียดนี้ 

รายชื่อผูสอบบัญช ี

ที ่ รายชื่อ ผูสอบบัญช ี

รับอนุญาตเลขที ่

จํานวนปท่ีสอบบัญชีใหบริษัท 

1 นางสาวณริศรา  ไชยสุวรรณ 4812 1 

2 นางสาวรัชดา  ยงสวัสดิ์วาณิชย 4951 - 

3 นางสาววรรณวิไล  เพชรสราง 5315 - 

 

ผูสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ทั้ง 3 คน ที่ไดรับการเสนอชื่อขางตน ไมมีความสัมพันธและหรือมี

สวนไดสวนเสียกับบริษัท บริษัทรวม ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว และไมไดเปนผูถือหุนของ

บริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติไมขัดกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งกําหนดใหผูสอบบัญชีแตละคน

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทไมเกิน 7 รอบบัญชีติดตอกัน และหากตองการกลับมาใชผูสอบบัญชีราย

เดิม ตองเวนชวงอยางนอย 5 รอบปบัญชี 

คาตอบแทน   

คาสอบบัญชีประจําป 2565 เปนจํานวนเงนิ 2,505,000 บาท สูงวาปกอน รอยละ 2 ดังรายละเอียดนี้ 

รายละเอียด 2565 2564 2563 % เพิ่ม (ลด)  

จากป 

 (บาท) (บาท) (บาท) 2564 2563 

- ตรวจสอบงบการเงนิสําหรับป 1,200,000 1,175,000 1,175,000 2% 0% 

- สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 720,000 690,000 690,000 4% 0% 

รวม 1,920,000 1,865,000 1,865,000 3% 0% 

- สอบทานรายงาน RBC สิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 155,000 155,000 155,000 0% 0% 

- สอบทานรายงาน RBC สิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 430,000 430,000 430,000 0% 0% 

รวม 585,000 585,000 585,000 0% 0% 

- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินท่ีมีผลบังคับใช ณ 1 มกราคม 2563  

- - 50,000 0% (100%) 

รวมทั้งสิ้น 2,505,000 2,450,000 2,500,000 2% (2%) 
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เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเขารวมประชุมผูถือหุน  

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของ

บริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะ

เปนการสรางความเช่ือมั่นใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย และเพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบริษัท   

จดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใสชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทจึงเห็นควรกําหนดใหมีการตรวจสอบ

หลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม เพื่อใหผูถือหุนยึดถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ บริษัท

ขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการยื่นแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิ์เขารวม

ประชุมแตละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. ผูถือหุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา 

1.1 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย 

ก) บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวสิาหกจิ) 

ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะ และสําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง     

(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 

1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ 

ก)  หนังสือเดินทางของผูถือหุน 

ข)  ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะ และสําเนาบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง   

(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 

2. ผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคล 

2.1 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ก)  สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกจิการคา กระทรวงพาณิชย 

ข)  สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามใน

หนังสือ มอบฉันทะ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบ

ฉันทะ 

2.2 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ หรือ Custodian 

ก)  สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  

ข) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามใน

หนังสือ มอบฉันทะ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบ

ฉันทะ 

ค)  กรณี Custodian เปนรับผูมอบฉันทะ กรุณาแนบหนังสือมอบอํานาจให Custodian และแนบหลักฐานของ     

ผูมอบอํานาจ และของ Custodian ตาม 2.2 ขอ ก) และ ข) รวมทั้งหนังสือยืนยันหรือสําเนาใบอนุญาตการ

ประกอบธุรกิจ Custodian ดวย 

ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง         

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ 3 วัน กอนการประชุมได 

ณ ที่ทําการของบริษัท เลขที่ 100/47-55, 90/3-6 อาคารสาธรนครช้ัน 27 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 
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ขอมูลกรรมการท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 

ในการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2565 (ครั้งท่ี 90) 

 

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง อายุ (ป) ที่อยู สวนไดเสียใน

วาระ 

ที่จะพิจารณา 

1. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กรรมการอิสระ 84 เลขที่ 1305 ซอยพัฒนาการ 25 

ถนนพัฒนาการ  

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  

กรุงเทพมหานคร 10250 

ไมม ี

2. นางวนิดา ชาญศิขริน กรรมการอิสระ 60 เลขท่ี 41 ซอยเทอดไท 90       

แขวงบางหวา เขตภาษีเจรญิ 

กรุงเทพมหานคร 10160 

ไมม ี

3. นางพรพรรณ พรประภา กรรมการอิสระ 

 

69 เลขที่ 45 ถนนสุขุมวิท 71 ซอย

ปรีดพีนมยง 21  

แขวงพระโขนงเหนือ  

เขตคลองเตย   

กรุงเทพมหานคร 10110 

ไมม ี

4. นายสุจินต หวั่งหล ี กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

 

 

85 เลขที่ 25 ซอยสุขุมวิท 49            

ถนนสุขุมวิท  

แขวงคลองตันเหนือ  

เขตคลองเตย   

กรุงเทพมหานคร 10110 

ไมม ี
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ขอบังคับ 

ของ บริษัท  นวกิจประกันภัย  จํากัด (มหาชน) 

(เฉพาะสวนท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน) 

 

วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระ 

ขอ 15. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 9 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวน

กรรมการท้ังหมด ตองมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร   

ขอ 16. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดยีวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้ง ในลําดับถัดลง

มา มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปน

ประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาดเพ่ิมอีกหนึ่งเสียง 

ขอ 17. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง  ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวน

กรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3  

กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกันวา

ผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนี้อาจไดรับเลือกตั้งใหมได 

ขอ 18. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบติั หรือมลีักษณะตองหามตามกฎหมาย 

(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 

(5) ศาลมีคําสั่งใหออก 

ขอ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไป

ถึงบริษัท 

 กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได 

 

 

สิ่งที่สงมาดวย 9



 

  - 36 -  

ขอ 20. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือก

บุคคลใดบุคคลหน่ึง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป       

เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการได

เพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน

กรรมการท่ียังเหลืออยู 

ขอ 21. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนท่ีถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

คาตอบแทนกรรมการ 

ขอ 31. ใหคณะกรรมการของบริษัทตองประชุมอยางนอย 3 เดือน ตอครั้ง 

           ใหบริษัทจายคาตอบแทนแกกรรมการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหนาที่ ตามความจําเปนและสมควร 

ไดแก เงนิเดือน เบ้ียประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส 

การประชุมผูถือหุน 

ขอ 33. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวัน

สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 

ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุน 

ที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุน เปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แต

ตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย 

ขอ 34. ในการเรียกประชุมผูถือหุนใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอ

เพ่ือทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุน

ทราบไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุม ไม

นอยกวา 3 วัน 

 สถานที่จะใชเปนที่ประชุม ไมจําตองอยูในทองท่ีอันเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญของบริษัท โดยจะจัด

ประชุม ณ ที่อ่ืนใดก็ได สุดแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร 

ขอ 35. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน 

หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายได

ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
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 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ช่ัวโมง จํานวนผูถือหุน                        

ซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุม

เปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหมและใหสงหนังสือนัด

ประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคบัวาจะตองครบองคประชุม 

ขอ 36. ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม หรือไม

สามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมรีองประธานกรรมการ หรือมี 

แตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยถือวาหุนหนึ่งมีหนึ่งเสียง 

การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวา 5 คน รองขอและที่ประชุมลงมติ           

ใหลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวธิกีารออกเสียงลงคะแนนลับนั้นใหเปนไปตามท่ีประธานในที่ประชุมกําหนด 

ขอ 37. มติของท่ีประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง

เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนท่ีสาํคัญใหแกบุคคลอื่น 

ข. การซื้อหรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชน มาเปนของบริษัท 

ค. การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญ 

การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมี

วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

ง. การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 

จ. การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท 

ขอ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบ

ปที่ผานมา 

(2) พิจารณาและอนุมตัิงบดลุ 

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แตงตั้งผูสอบบญัชีและกําหนดคาสอบบัญช ี

(6) กิจการอ่ืน ๆ 
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เงินปนผล 

ขอ 39. หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู                

หามมิใหแบงเงินปนผล 

 เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน 

 คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไร

สมควรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

 การจายเงินปนผล ใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการลงมติ               

แลวแตกรณี ทั้งนี้ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพดวย 

ขอ 40. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 

หักดวยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถาม)ี จนกวาทุนสํารองนี้ จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญช ี

ขอ 43. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท             

เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการ                 

ตองจัดใหผูตรวจสอบบัญชตีรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

ขอ 44. คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป 

(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี

ของผูสอบบัญช ี

(2) รายงานประจําปของคณะกรรมการ 

ขอ 45. ผูสอบบญัชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท 
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ประกาศการคุมครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับการประชุมผูถือหุน 

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลสวนบุคคลของผูถือหุน  

และ/หรือผูรับมอบฉันทะ (“ทาน”) จึงขอแจงใหทานทราบถึงการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย ขอมูลสวนบุคคลของทาน 

(“การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล”) สําหรับการเขารวมประชุมผูถือหุน (“การประชุม”ฯ) ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล

สวนบุคคล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล) ดังน้ี 

1. ขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม 

บริษัทเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานดังตอไปนี้ 

(1) ขอมูลสวนบุคคลท่ัวไป เชน ช่ือ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง วันเกิด 

อายุ อาชีพ เพศ สถานภาพทางการสมรส รูปถาย ขอมูลหลักทรัพย หมายเลขโทรศัพท ท่ีอยู อีเมล และ

รายละเอียดขอมูลอื่น ๆ สําหรับการติดตอ เปนตน 

(2) ขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว เชน ขอมูลสุขภาพ อุณหภูมิรางกาย ประวัติการเดินทางท่ีเกี่ยวของกับขอมูล

สุขภาพ เปนตน เพ่ือคัดกรองและปองกนการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) 

(3) ขอมูลอ่ืน ๆ เชน ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว และเสียง จากการบันทึกวิดีโอ หรือกลองวงจรปด  (CCTV) ท่ีเก่ียวของ

กับการประชุมฯ เปนตน 

2. วัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายสําหรับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

บริษัทประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน เพื่อวัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายดังตอไปนี ้

(1) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อเรียก จัดใหมี และดําเนินการประชุมผูถือหุน การยืนยันตัวตน การสงเอกสาร 

ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ การดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามมติของท่ีประชุมฯ  รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดของ

หนวยงานกํากับดูแล และกฎหมายที่เก่ียวของ 

(2) ฐานประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย ดังน้ี 

- เพ่ือบันทึกรายงานการประชุม และเพ่ือเปนหลักฐานการเขารวมประชุมของทาน  

- เพ่ือติดตอสื่อสารกับทาน และการสงขาวสารหรือขอเสนอใด ๆ เพื่อประโยชนของทาน 

- เพ่ือรักษาความปลอดภัย ปองกัน หรือระงับอัตรายตอชีวติ รางกาย สุขภาพ และทรัพยสินของทาน 

- เพื่อการใด ๆ ตามจําเปนอันเปนประโยชนอันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลที่เก่ียวของ โดยไมเกินขอบเขตที่

ทานสามารถคาดหมายได 

3. แหลงท่ีมาของขอมูล 

บริษัทเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานจากทานโดยตรง และจากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 

จํากัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท 

4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

 บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทาน ตลอดระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด หรือเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ

การประมวลผลขอมูลดังกลาว 
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5. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกบุคคลภายนอก 

บริษัทอาจจําเปนตองเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหแกบุคคลภายนอก เชน นายทะเบียนหลักทรัพย หนวยงานที่มี

หนาที่กํากับดูแลตามกฎหมาย ผูใหคําปรึกษาของบริษัท เปนตน 

6. สิทธิของทานเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 

ทานมีสิทธิดําเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของทาน ตามท่ีกําหนดใน พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล ไดแก         

สิทธิในการเขาถึงหรือขอรับสําเนาขอมูลสวนบุคคล สิทธใินการคัดคานการประมวลผล สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลให

ถูกตอง สิทธิในการขอใหลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคล สิทธใินการขอระงับการใชขอมูลสวนบุคคล สิทธิในการขอโอนขอมูล

สวนบุคคลตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด สิทธิในการรองเรียน  

ทั้งน้ี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมปฏิบัติตามคํารองขอใชสิทธขิองทาน ตามความเหมาะสมและเทาที่กฎหมายกําหนด 

7. ชองทางติดตอบริษัท 

 สํานักเลขานุการบริษัท 

100/47-55, 90/3-6 อาคารสาธรนคร ชั้น 26 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

หมายเลขโทรศัพท 0 2664 7777, 0 2636 7900  

อีเมล office_president@navakij.co.th  

เวลาทําการ 08.15 – 17.00 น. 
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มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผูถือหุน  

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงสุขภาพของผูถือหุนและผูเขารวมประชุมสามัญ     

ผูถือหุนภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  บริษัทจึงไดกําหนดมาตรการและ

แนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผูถือหุนตามท่ีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกําหนด และขอความรวมมือผูถือหุนและ

ผูเขารวมประชุมปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติดังตอไปนี้อยางเครงครัด 

1. บริษัทขอความรวมมือใหผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือกรรมการของบริษัทเขารวมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน แทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง โดยระบุในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ตามสิ่งที่สงมาดวย 8 และสง

หนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารแสดงตนหรือหลักฐานที่ลงนามรับรองความถูกตองแลว มายังสํานักเลขานุการบริษัท 

บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 100/47-55, 90/3-6 อาคารสาธรนคร ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม       

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

2. บริษัทจะอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่มอบฉันทะและไมไดเขารวมประชุมดวยตนเอง โดยสามารถรับชมการ

ถายทอดสดการประชุม Facebook Live ผานทาง www.facebook.com/navakijinsurance  

3. บริษัทจัดใหมีการทําความสะอาดสถานท่ีจัดประชุมลวงหนา และจํากัดจํานวนที่นั่งสําหรับผูเขารวมประชุม โดยเวน

ระยะหางระหวางที่นั่ง เมื่อที่นั่งเต็มแลว บริษัทขอความรวมมือผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองในการมอบฉันทะให

กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง 

4.  ผูเขารวมประชุมโปรดปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทอยางเครงครัด เพ่ือปองกันและ

ลดความเสี่ยงของการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดังน้ี 

4.1 ผูเขารวมประชุมตองไดรับวัคซีนอยางนอย 2 เข็ม โดยแสดงเอกสารรับรองการไดรับวัคซีนจากแอปพลิเคชันหมอ

พรอม 

4.2 ผูเขารวมประชุมตองแสดงผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่ไดรับการรับรองจากแอปพลิเคชันหมอพรอมหรือ

สถานพยาบาล ที่แสดงผลเปนลบภายใน 72 ช่ัวโมงกอนวันประชุม 

4.3 ผูเขารวมประชุมตรวจวัดอุณหภูมิรางกายและทําแบบคัดกรองสุขภาพกอนเขาประชุม  

4.4 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมอนุญาตใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังตอไปนี้ เขาบริเวณสถานที่จัดประชุม

โดยขอใหมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเขารวมประชุมแทน 

- ผูท่ีไมแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน และผลการตรวจ ATK/RT PCR  

- ไมผานการคัดกรอง 

- ผูที่เดินทางไปหรือกลับมาจากตางประเทศ หรือสัมผัสใกลชิดกับบุคคลดังกลาวนอยกวา 14 วันกอนวันประชุม 

- ผูที่อยูในพ้ืนที่เสี่ยงท่ีเกิดการแพรระบาดภายในประเทศ หรือสัมผัสใกลชิดกับผูที่อยูในพื้นที่เสี่ยง 

- ผูที่มีอุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการอยางใดอยางหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ 

เชน ไอ เจ็บคอ จาม หรือมีน้ํามูก เปนตน 

ทั้งน้ี การปกปดขอมูลดานสุขภาพหรือประวัติการเดินทางถือเปนความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 
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4.5 ขอใหผูเขารวมประชุมท่ีผานการคัดกรองแลวติดสติกเกอรในจุดท่ีเห็นไดชัดเจน เช็คอินผานแอปพลิเคชัน “ไทย

ชนะ” สวมหนากากอนามัยที่นํามาเองตลอดเวลาที่เขารวมประชุม รวมท้ังทําความสะอาดมือดวยแอลกอฮอลเจลที่

จัดเตรียมไวตามจุดตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ  

4.6 บริษัทงดบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพรระบาด และขอใหผูเขารวมประชุมงดนํา

อาหารมารับประทานตลอดการประชุม 

4.7  บริษัทไมจัดเตรียมไมโครโฟนสําหรับการสอบถาม ผูเขารวมประชุมสามารถเขียนคําถามลงกระดาษที่จัดเตรียมไวให 

และสงใหแกเจาหนาที่บริษัท เพือ่สงตอใหประธานกรรมการตอไป  

5. บริษัทจะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมอยางกระชับ เพ่ือใหการประชุมเสร็จสิ้นในเวลาอันสั้น  

บริษัทขอขอบคุณในความรวมมือของผูถือหุนและผูเขารวมประชุมทุกทาน และขออภัยในความไมสะดวกจากการ

ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติขางตน ซึ่งอาจสงผลใหผูถือหุนและผูเขารวมประชุมไมไดรับความสะดวกในการเขาประชุม 

ทั้งน้ี หากสถานการณเปลี่ยนแปลงไปหรือมีขอกําหนดจากหนวยงานราชการเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดประชุมผูถือหุน บริษัท

จะแจงใหทานทราบผานทางชองทางการแจงสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและทางเว็บไซตของบริษัท 

www.navakij.co.th  
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แผนที่สถานท่ีจัดการประชุม 

 

หองแกรนดฮอล บางกอกคลับ ชั้น 28 สาธรซต้ีิทาวเวอร เลขที ่175 ถนนสาทรใต ทุงมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท 0 2679 5550 โทรสาร 0 2285 1998 
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